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1  ÚVOD 

Hnací ústrojí těžkého nákladního vozidla je, jako každý mechanický stroj, 

zdrojem vibrací, které vedou k buzení okolních struktur, což se projevuje snížením 

komfortu posádky vozidla a produkcí hluku, který je považován za nežádoucí. 

V současné době, při zkracujícím se životním cyklu vozidla a vysoce 

konkurenčním tržním prostředí, je kladen důraz na zrychlení a snížení ceny 

vývojových nákladů, přičemž je požadováno neustálé zlepšování parametrů 

komponent, které jsou vystaveny v důsledku zvyšujících se výkonů a nosnosti 

nákladních vozidel většímu namáhání, než tomu bylo v minulosti. Tyto požadavky 

je třeba mít na zřeteli již v rané fázi návrhu, dříve než je přikročeno ke stavbě 

prototypu. Proto je velmi důležitá predikce chování jednotlivých komponent a jejich 

uložení, aby došlo k nalezení vhodného řešení jak z hlediska technického, tak i z 

pohledu výrobních nákladů. Z těchto důvodů je velmi důležité výpočetní 

modelování dynamiky komponent, které umožňuje porovnání různých 

konstrukčních variant, aniž by bylo nutné přistoupit k nákladné a zdlouhavé výrobě 

prototypů. Výpočetní modelování rovněž umožňuje provedení citlivostní analýzy, 

která může poskytnout informace, jaké výrobní tolerance je nutné dodržet z hlediska 

vzniku hluku a vibrací a tím ovlivnit výrobní cenu samotného produktu. Zvláště 

vhodná je proto aplikace výpočetního modelování v prostředí MBS, kde je možné 

zahrnout celou řadu fyzikálních parametrů včetně výrobních nepřesností. 

 

2  VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 

Cíle disertační práce je možno shrnout do následujících bodů: 

 

 Sestavení MBS modelu hnacího ústrojí se zaměřením na řešení modálních 

vlastností 

 Řešení dynamiky vybraných komponent hnacího ústrojí 

 Posouzení, které komponenty jsou z hlediska vibroakustických vlastností 

kritické 

 Návrh úprav z hlediska zlepšení vibroakustických vlastností 

 Experimentální ověření dostupných parametrů 

 

Disertační práce je vypracovávána ve spolupráci se společností Tatra Trucks, a.s., 

která v současné době vyvíjí úpravy hnacího ústrojí s cílem zlepšení 

vibroakustických vlastností a jízdního komfortu. Spolupráce je zaměřena na 

optimalizaci vybraných komponent hnacího ústrojí. Měření budou prováděna na 

prototypu, kde budou vyhodnocovány následující parametry: 

 

 Ohybové vibrace hnací hřídele 

 Vibrace ve vybraných bodech nosné roury, měřené pomocí 

piezoelektrických snímačů zrychlení.  
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3  SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 

3.1 VÝPOČETNÍ MODELOVÁNÍ HNACÍHO ÚSTROJÍ 

Pro simulování dynamiky složitých soustav je v současné době možné použít více 

přístupů, které se odlišují zejména svojí komplexností. Složitější modely se obvykle 

užívají pro simulování dílčích komponent, naopak pro řešení dynamiky složitějších 

soustav se často používá jednodušších modelů, které jsou méně výpočetně náročné a 

nevyžadují tolik vstupních okrajových podmínek. Mezi tyto modely patří zejména 

torzní model, který dává dobrou představu o celkovém chování soustavy a zároveň 

není příliš výpočetně náročný. Hodí se proto i pro aplikace, kde je nutné znát 

chování soustavy v reálném čase typicky HIL. 

Opačným pólem výpočetního modelu používaného pro simulaci dynamických 

soustav je model na bázi Multi‐Body System (MBS). Základním principem MBS je 

sestavení pohybových rovnic a jejich řešení převážně v časové doméně, které je 

prováděno numericky některou z dostupných metod. Komplexní celek je zpravidla 

složen z jednotlivých modulů, které umožňují simulaci dílčích součástí jak 

separátně, tak i ve vzájemné interakci. Jako příklad tohoto přístupu je možné uvést 

virtuální model motoru sestavený na Ústavu automobilního a dopravního 

inženýrství. 

 

 
Obr.  3.1 Virtuální motor [6] 

 



 7 

4  STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ 

Výpočetní modely používané pro analýzu hnacího ústrojí vyžadují stanovení řady 

parametrů. Za základní parametry lze považovat geometrii a celkové uspořádání 

hnacího ústrojí. Pro stanovení základních geometrických parametrů slouží CAD 

model dodaný výrobcem vozidla. Na jeho základě lze v kombinaci s MKP 

systémem stanovit rozměry jednotlivých komponent, momenty setrvačnosti, 

převodové poměry a tuhosti součástí. Data získaná z CAD modelu jsou dále 

doplněna parametry dodanými výrobcem vozidla, jako je průběh točivého momentu 

motoru, hmotnost vozidla a další potřebné parametry. 

 

5  SESTAVENÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU 

Výpočetní model hnacího ústrojí je možné sestavit v mnoha úrovních složitosti. 

Vzhledem k tomu, že hnací ústrojí nákladního vozidla je složeno z desítek součástí, 

je nutné vhodně zvolit úroveň složitosti modelu. Obecně je vhodné začínat  

od jednoduššího modelu, který je dále zpřesňován. 

Pro výpočetní modelování hnacího ústrojí bylo použito kombinace MBS přístupu 

v software MSC Adams a MKP software ANSYS pro stanovení vstupů do MBS 

modelu a tvorbě modálně redukovaných těles. 

 

5.1 MODÁLNÍ ANALÝZA HŘÍDELÍ V NOSNÉ ROUŘE 

Modální analýza hřídelí byla provedena pomocí MKP software ANSYS 

Workbench, kde byla provedena tzv. volná modální analýza, kdy na hřídele 

nepůsobí žádné vnější vazby. Z tohoto důvodu má prvních 6 vlastních módů 

nulovou nebo téměř nulovou frekvenci, čemuž odpovídá 6 základních stupňů 

volnosti, trojice posuvů a trojice natočení. Geometrie byla importována z CAD 

modelu a materiálové charakteristiky, které jsou pro správné výsledky modální 

analýzy klíčové, byly převzaty z výkresové dokumentace. Analyzovány byly hřídele 

první, druhé a čtvrté nápravy, hnací hřídel druhé nápravy nebyla analyzována, neboť 

klec nápravového diferenciálu je přímo spojena s diferenciálem mezinápravovým. 

Vlastní frekvence získané pomocí modální analýzy je třeba porovnat s 

podmínkami, v jakých jsou hřídele provozovány. Dominantním zdrojem buzení je 

vlastní otáčení hřídelí, tudíž je třeba porovnat otáčkové frekvence s vlastními 

frekvencemi stanovenými pomocí modální analýzy. Provozní otáčky hřídelí se 

pohybují v rozsahu otáček 0 - 2600 min-1, což odpovídá frekvencím 0 – 43 Hz. Z 

výsledků je zřejmé, že hnací hřídel první nápravy je provozována v režimu 

odpovídajícím vlastní frekvenci kmitání, z tohoto důvodu je třeba hřídel podrobit 

další analýze. 
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5.2 ANALÝZA DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ HNACÍ HŘÍDELE PRVNÍ 

NÁPRAVY 

5.2.1 Analýza uložení hřídele 

Pro dosažení relevantních výsledků je nutné správně stanovit tuhost uložení 

hřídele, neboť jde o jeden z klíčových parametrů. Hřídel je ve vozidle uložena  

v centrální nosné rouře pomocí valivých ložisek. Vzhledem k faktu, že hřídel není 

uložena přímo v ložisku, ale prostřednictvím unášečů, je nutné je zahrnout  

do celkové tuhosti uložení. 

Tabulka 5-1 Výsledné tuhosti ložisek 

Výsledné tuhosti ložisek 
Ložisko [-] Celková tuhost 

[N.m-1] 
Kuličkové 6018 9,673.108 
Kuličkové 6219 9,209.108 
Kuželíkové 32026 4,616.109 

 

5.2.2 Analýza tuhosti uložení jako celku 

Po stanovení tuhosti ložisek je možné přejít k analýze uložení hřídele jako celku. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, je třeba přikročit k určitým zjednodušením 

pro snížení výpočetní náročnosti. 

Tabulka 5-2 Tuhost uložení hnací hřídele první nápravy 

Tuhost uložení hřídele přední nápravy 

 
Uložení 
hnacího 
konce 

Uložení hnaného 
konce 

Tuhost uložení 
v posuvu [N.m-1] 

7,76 . 108 9,29 . 108 

Tuhost uložení 
v natočení [N.m.deg-1] 

6,84 . 106 5,41 . 106 

5.2.3 Sestavení MBS modelu pro analýzu 

Dalším krokem je samotné sestavení modelu v prostředí Adams View. Jak bylo 

uvedeno výše, hřídel je zde reprezentována pružným tělesem, které je importováno z 

programu ANSYS pomocí souboru „mnf“. Dále byly vytvořeny vazby sloužící pro 

uložení hřídele dle schématu uvedeného na Obr.  5.1.  

 
Obr.  5.1 Schéma výpočtového modelu 
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Parametry uložení hřídele jsou zadány pomocí prvku bushing, který umožňuje 

definování tuhosti uložení dle výše vypočtených parametrů. Na hnaný konec 

modálně redukovaného tělesa je aplikováno rovnoměrné zvyšování otáček v rozsahu 

500 – 3000 min-1, který odpovídá provozním otáčkám hřídele. Krouticí moment pro 

analýzu je stanoven jako krouticí moment motoru při aktuálně zařazeném 

rychlostním stupni. Vývažek simulující nevyváženost hnací hřídele byl umístěn jako 

bodové těleso na střední část hřídele, kde je upevněn k povrchové síti pružného 

tělesa. Bodové těleso bylo zvoleno s ohledem na snadnou změnu hmotnosti 

vývažku. 

Dále je třeba vhodně zvolit sledované výstupní parametry výpočetního modelu. 

Tyto parametry byly voleny s ohledem na jejich možnou verifikaci pomocí měření 

na vozidle. Sledovaným parametrem tedy je průhyb hřídele v předpokládaném místě 

měření na vozidle. 

 

5.2.4 Citlivostní analýza parametrů uložení hřídele 

Vzhledem k tomu, že dochází ke kontaktu hřídele s diferenciálem, je vhodné 

provést konstrukční úpravy, které tomuto jevu zabrání. Je tedy vhodné provést 

citlivostní analýzu, díky které je možné stanovit, které parametry mají na krouživé 

kmitání hřídele největší vliv. Pro citlivostní analýzu byly zvoleny následující 

parametry: 

 Velikost nevyváženosti hřídele 

 Vyosení uložení hřídele 

 Tuhost uložení hřídele 

Tuhost uložení byla volena od výchozí výpočtem stanovené tuhosti, označené jako 

100% a zvyšovány až na čtyřnásobek výchozí hodnoty označený jako 400%. 

Na Obr.  5.2 jsou porovnány varianty 1, 5, 9 a 13, které odpovídají všem 

uvažovaným hmotnostem vývažku za použití tuhosti uložení 100%. Z grafu je 

zřejmé, že s rostoucí velikostí vývažku a tím se zvyšujícím buzením, dochází ke 

snižování otáček, kdy dojde ke kontaktu hřídele s ostatními součástmi hnacího 

ústrojí. Zároveň je nutno podotknout, že závislost snižování otáček kontaktu a 

nárůstu vývažku není rovnoměrné, jak je patrné z Tabulka 5-3. Pokud je hřídel 

dokonale vyvážen a zároveň je za ideální považováno i jeho uložení, pak nedojde v 

provozním rozsahu ke kontaktu hřídele s diferenciálem. Z tohoto důvodu, bylo jako 

100% pro otáčky kontaktu zvoleno 2700 min-1, pro variantu vývažku 0,1kg, kdy 

tato velikost představuje 100% hmotnosti vývažku.  

Tabulka 5-3 Vliv velikosti vývažku na otáčky kontaktu součástí 

Vliv velikosti vývažku na otáčky kontaktu 
Hmotnost vývažku 

[kg] 
Otáčky kontaktu 

[min-1] 
Hmotnost vývažku 

[%] 
Otáčky 

kontaktu [%] 
0 - - - 

0,1 2700 100 100 
0,4 2370 400 87,7 

0,78 2130 780 78,9 
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Obr.  5.2 Vliv velikosti vývažku na průhyb hřídele 

 

Dalším zkoumaným parametrem byl vliv vyosení uložení hřídele při ideálně 

vyvážené hnací hřídeli. Varianty 17-20 jsou definovány s vyosením hřídele 0,1 mm 

s měnící se tuhostí uložení hřídele. Ani při vyosení hřídele nemá změna tuhosti 

uložení podstatný vliv na průhyb hřídele. Pro všechny uvažované tuhosti uložení je 

průběh výchylky sledovaného bodu hřídele prakticky shodný. Ke kontaktu hřídele 

s diferenciálem druhé nápravy dochází v otáčkách 2700 min-1. 

Tabulka 5-4 Vliv velikosti vyosení na otáčky kontaktu 

Vliv velikosti vyosení na otáčky kontaktu 
Vyosení  

[mm] 
Otáčky kontaktu 

[min-1] 
Vyosení  

[%] 
Otáčky 

kontaktu 
 [%] 

0 - - - 
0,1 2700 100 100 
0,5 2380 500 88,1 
1 1980 1000 73,3 

 

Jak je patrné z Tabulka 5-4, není změna vyosení přímo úměrná snížení kritických 

otáček. Podobně jako u velikosti vývažku byla jako 100% zvoleno vyosení 0,1mm a 

jemu odpovídající otáčky 2700 min-1. Nárůst vyosení o 500% znamená snížení 

otáček kontaktu o 11,9% a podobně zvýšení vyosení na desetinásobek původní 

hodnoty vede ke snížení otáček, kdy dojde ke kontaktu o 26,7%. 
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6  MĚŘENÍ NA VOZIDLE 

Měření na vozidle je možné rozdělit do dvou částí. První část je zaměřena na 

verifikaci výpočetního modelu na vozidle 8x8, kde je sledovanou veličinou průhyb 

hnacího hřídele první nápravy. 

Druhá část je zaměřena na měření hluku průjezdu vozidla 6x6 dle metodiky 

předepsané legislativou, dále je pak provedeno měření za účelem lokalizace 

dominantního zdroje hluku vozidla. 

 

6.1 MĚŘENÍ NA VOZIDLE 8X8 

Vzhledem k tomu, že sledovaná hřídel pohonu přední nápravy je umístěna 

v centrální nosné rouře, bylo nutné provést úpravy na vozidle, které umožňují 

samotné měření. Pro účely měření bylo nutné použít upravený segment nosné roury, 

který umožnuje přístup k hnací hřídeli. Úprava spočívala ve změně těsnění hřídele, 

aby se zabránilo průsaku oleje do měřeného místa a vytvoření prostupu, do kterého 

je možné umístit snímač pro měření průhybu. Místo pro měření bylo voleno tak, aby 

v daném místě byl průhyb hřídele pokud možno co největší a nenacházelo se v uzlu 

kmitání, kde by měření bylo značně zkreslené. 

 

6.1.1 Měření na vozidle 

Měření bylo provedeno ve dvou fázích. První fáze byla statická na stojícím 

vozidle, aby bylo možné dosáhnout roztáčení hnací hřídele, byla vyjmuta korunová 

kola z planetových kolových reduktorů. Ve statické fázi byl zařazen pohon předních 

náprav a uzavřeny všechny diferenciály, aby nedocházelo k různým rychlostem 

otáčení součástí hnacího ústrojí vlivem pasivních odporů.  Pro měření ohybového 

kmitání hnací hřídele byl volen nejvyšší převodový stupeň, kdy po deaktivaci 

omezovače rychlosti mohou otáčky hnací hřídele dosáhnout hodnoty 3200 min-1. 

Otáčky motoru jsou plynule zvyšovány od volnoběžných až po otáčky maximální. 

Druhá fáze měření bylo zrychlení vozidla na maximální rychlost s pohonem pouze 

zadní nápravy a následně s pohonem všech kol. 

Po zahájení měření bylo zjištěno, že sledovaný hnací hřídel je i v minimálních 

otáčkách prohnutý o 0,95mm, což značí, že s nejvyšší pravděpodobností bude 

prohnutý i v klidovém stavu. 

 
Obr.  6.1 Měřené vozidlo 8x8 
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6.1.2  Porovnání výpočtového modelu s měřením 

Při měření bylo zjištěno, že dochází ke kontaktu hřídele s ostatními částmi 

hnacího traktu, jak tomu naznačovala výpočetní analýza. Nejblíže hnací hřídeli se 

nachází klec diferenciálu druhé nápravy, kde vůle mezi hřídelí a klecí je 3,4mm , za 

předpokladu rovné hřídele. 

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, hnací hřídel je prohnutá v klidovém 

stavu o 0,95mm, což nebylo ve výpočetním modelu uvažováno.  Výpočetní model 

předpokládá rovný hřídel a uvažuje nevývahu hřídele, vyosení uložení hřídele a jeho 

tuhost. Pro porovnání výpočetního modelu s měřením bylo nutné přistoupit k jeho 

úpravě. Přiblížení měřeného stavu bylo dosaženo pomocí úpravy geometrie hřídele. 

Hřídel má za drážkováním tvar kruhového oblouku tak, aby v měřeném místě byla 

výchylka vůči střednici ideální hřídele 0,95mm. 

Na Obr.  6.2 je znázorněno porovnání výpočetního modelu s upravenou geometrií 

a průhybu hřídele měřené na vozidle. Výpočetní model vykazuje největší odchylku 

od naměřených hodnot v oblasti do 1400 min-1, dále až do kontaktu součástí 

hnacího ústrojí vykazuje velmi dobrou shodu. Odchylku je možné vysvětlit tak, že 

dochází k vymezení vůle v drážkování, ve kterém je hřídel uložena. Vymezení vůle 

není ve výpočetním modelu zohledněno. Po vymezení vůle v uložení, výpočetní 

model velmi dobře predikuje chování hřídele, je tedy možné ho využít pro predikci 

průhybu.  

 

 
Obr.  6.2 Porovnání výsledků simulace s měřením 
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6.2 MĚŘENÍ NA VOZIDLE 6X6 

Měření na vozidle 6x6 probíhalo za účelem stanovení hluku průjezdu vozidla z 

hlediska homologačních zkoušek, které musí vozidlo splnit. Součástí měření bylo 

porovnání legislativního nařízení ECE 505 Příloha 50 Rev.2 a nařízení ECE 505 

Příloha 50 Rev.3, které vstoupilo v platnost v polovině roku 2016. Přestože se obě 

nařízení týkají měření vnějšího hluku vozidla, liší se metodikou měření. Dále bylo 

provedeno měření za účelem lokalizace dílčích zdrojů hluku vozidla. 

 

6.2.1 Měření vnějšího hluku vozidla 

Vzhledem k tomu, že jde o měření používané pro homologaci vozidla, je jeho 

provedení přesně definováno legislativou.  

Pro přesné vymezení začátku a konce měřicí dráhy bylo užito systému optických 

závor, které zároveň slouží pro synchronizaci dat měřených ve vozidle s měřicí 

aparaturou umístěnou u okraje dráhy. Data měřená uvnitř vozidla jsou 

zaznamenávána měřicí ústřednou Dewetron, ze sběrnice CAN-BUS. 

Měření akustického tlaku bylo provedeno pro pět průjezdů vozidla z každé strany. 

V rámci levé strany jsou všechna měření v rozmezí 0,67 dB(A), pro stranu pravou 

jsou měření v rozmezí 1,27 dB(A). 

Výsledné hladiny akustického tlaku průjezdu vozidla byly stanoveny jako průměr 

prvních čtyř měření a nabývají hodnot 80,8 dB(A), pro levou stranu vozidla a  

81,3 dB(A) pro stranu pravou. Jako výsledkem je tedy hladina akustického tlaku  

81,3 dB(A). 

 

6.2.2 Lokalizace zdrojů hluku na vozidle 

Z předchozího měření je patrné, že je třeba podniknout kroky ke snížení vnějšího 

hluku vozidla, aby bylo možné vyhovět stále se zpřísňujícím legislativním normám. 

Byl proto realizován technický experiment za účelem lokalizace dílčích zdrojů hluku 

vozidla, kdy bylo vozidlo osazeno mikrofonem pro měření hladiny akustického 

tlaku a vybrané části hnacího ústrojí byly osazeny tříosými akcelerometry. 

 
Obr.  6.3 Výřez multispektra mikrofonu 
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Naměřená data byla zpracována pomocí FFT, kde pro zrychlení byla vykreslena 

multispektra, ze kterých je možné určit, zda při určitém jízdním režimu nedochází 

k nežádoucím rezonancím. Z průběhu akustického tlaku Obr.  6.4 a multispektra 

Obr.  6.3 není patrné, že by v průběhu akcelerace docházelo ke vzniku rezonance a 

výrazného zvýšení hladiny akustického tlaku. V ustálených stavech byl proveden 

frekvenční rozbor úseku naměřených signálů. Dále byl vyhodnocován průběh 

akustického tlaku při zkouškách zrychlení. 

 
Obr.  6.4 Porovnání hladiny akustického tlaku pro pohon 4x6 a 6x6 

 

Pro samotné stanovení dílčích zdrojů hluku bylo využito měření ustálených stavů, 

kdy byla provedena FFT analýza signálu mikrofonu. Na FFT analýze signálu 

mikrofonu na Obr.  6.5 bez aplikace váhového filtru je zřejmé, že převládá oblast 

nízkých frekvencí, body označené jako 1 a 2 odpovídají třetí a šesté harmonické 

frekvenci otáček motoru. Ostatní zdroje se z hlediska neváženého signálu jeví jako 

méně významné. 
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Obr.  6.5 Frekvenční spektrum mikrofonu - 1500 min-1 

 

Zcela jiná situace však nastane, pokud na signál mikrofonu aplikujeme váhový 

filtr A, který simuluje subjektivní vnímání hluku sluchem člověka. Váhový filtr A 

potlačuje nízké frekvence, tudíž po jeho aplikaci změní frekvenční rozložení 

amplitud a vystoupí frekvence, které před jeho aplikací nebyly významné. 

V porovnání neváženého signálu Obr.  6.5 a signálu váženého  Obr.  6.6, je jasně 

patrné, že po aplikaci filtru vystoupily frekvenční složky v rozmezí 1000 – 1500 Hz. 

Následně byl proveden frekvenční rozbor signálů získaných ze snímačů zrychlení 

umístěných na skříních hnacího ústrojí a zkoumána shoda frekvenčních pásem 

zrychlení a akustického tlaku. Bylo zjištěno, že v signálu zrychlení vystupují složky 

frekvenčně shodné se signálem zachyceným mikrofonem, jedná se o frekvence 968 

Hz a 1456 Hz označené v Obr.  6.6 1 a 2.  

Tato dvojice frekvencí byla naměřena ve všech sledovaných bodech hnacího 

ústrojí Obr.  6.7 a Obr.  6.8. Nejvyšší amplituda byla naměřena Akcelerometrem 3 

na skříni sestupného převodu umístěného mezi hlavní převodovkou a centrální 

nosnou rourou. 
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Obr.  6.6 Frekvenční spektrum mikrofonu - 1500 min-1 vážené filtrem A 

 

 
Obr.  6.7 Frekvenční spektrum Akcelerometru 1 - 1500 min-1 - osa X 
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Obr.  6.8 Frekvenční spektra akcelerometrů 1500 min-1 a) Akcelerometr 2 – osa X,  

b) Akcelerometr 3 – osa Y, c) Akcelerometr 4 – osa X, d) Akcelerometr 5 – osa Y 

 

6.2.3 Přiřazení frekvencí komponentám vozidla 

Vzhledem k předpokladu, že frekvence 1 a 2 jsou vybuzeny součástmi hnacího 

ústrojí, byl proveden frekvenční rozbor známých komponent. Zejména analýza zda 

dané frekvence neodpovídají frekvencím záběru ozubených kol. Vzhledem k tomu, 

že hlavní převodovka je výrobci vozidla dodávána externím dodavatelem, nebyl k 

dispozici dostatek údajů nutných pro frekvenční analýzu.  Analyzovány byly pouze 

komponenty vyráběné přímo výrobcem vozidla, k nimž byly známy potřebné údaje. 

Všechna měření byla prováděna na převodový poměr 5H v hlavní převodovce, 

který má převodový poměr 2,53. Další komponentou přes níž je přenášen krouticí 

moment na kola vozidla, je dvoustupňový sestupný převod. Při jízdních zkouškách 

byl v sestupném převodu zařazen převod pro silniční jízdu. Za sestupným převodem 

jsou pak zařazeny diferenciály, které při jízdě v přímém směru nejsou aktivní, proto 

nejsou v rozboru uvažovány. Z diferenciálů je krouticí moment přenášen na 

rozvodovky jednotlivých náprav, v rozvodovce je pak umístěn stálý převod 3,385, 

který je realizován pomocí pastorku a talířového kola. 

Frekvence záběru ozubení, jsou uvedeny v Tabulka 6-1 odkud je patrné, že je 

možné přiřadit druhou a třetí harmonickou frekvenci záběru ozubení sestupného 

převodu. 

Frekvence záběru ozubení rozvodovky jsou na signálech zaznamenaných 

akcelerometry. Tyto frekvence nejsou jasně identifikovatelné na signálu 

z mikrofonu, neboť jsou potlačeny váhovým filtrem–A, tudíž se na vnějším hluku 

vozidla zásadně neprojeví.   



 18 

Tabulka 6-1 Frekvence záběru ozubení 

Sestupný převod 
 Otáčky motoru 1000 min-1 Otáčky motoru 1500 min-1 
Harmonické 

řády 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Kontakt 
ozubení z1-z3 

[Hz] 
323 646 968 1291 484 968 1453 1937 

Kontakt 
ozubení z4-z5 

[Hz] 
390 781 1171 1561 586 1171 1757 2342 

Rozvodovka 
Kontakt 

ozubení zp-zt 

[Hz] 
90 180 270 361 135 270 406 541 

 

7  ZÁVĚR 

Práci lze rozdělit na dvě části. První část práce se věnuje získání vstupních údajů 

pro výpočetní modelování hnacího ústrojí těžkého nákladního vozidla a samotnému 

sestavení výpočetního modelu. Většina vstupních dat byla získána z CAD modelu, 

případně byla výpočetně stanovena na základě znalosti geometrie použitých 

komponent. Výpočetní model byl zaměřen na zkoumání vlastností dlouhých hnacích 

hřídelí rotujících vysokými otáčkami, neboť právě kombinace štíhlé hřídele a 

vysokých otáček vede v praxi ke vzniku nežádoucích vibrací, které ovlivňují celou 

strukturu vozidla včetně komfortu posádky. Identifikace hřídele, jejíž chování 

nejvíce ovlivňuje vibroakustické vlastnosti vozidla, byla provedena na základě 

modální analýzy. Jedná se o hřídel sloužící pro pohon první nápravy, neboť její 

vlastní frekvence se nacházejí v provozním pásmu otáček. Následně byl pro 

uvedenou hřídel sestaven model v prostředí MBS za účelem provedení podrobné 

studie, jaké parametry nejvíce ovlivňují krouživé kmitání hřídele, jež se v praxi 

ukázalo jako kritické. Uvažována byla kombinace nevývahy hřídele, změna tuhosti 

uložení a jeho nesouosost. Ukázalo se, že vzhledem k nízké tuhosti samotné hřídele 

nemá zvýšení tuhosti jejího uložení vliv na amplitudu krouživého kmitání ani na 

otáčky při kterých dochází ke kontaktu hřídele s ostatními komponenty hnacího 

ústrojí. Naopak se jako zásadní parametr ukázala velikost nevývahy způsobující 

buzení hřídele a velikost vyosení jejího uložení. Jako podnět pro budoucí zkoumání 

by bylo vhodné provést studii za účelem zjištění velikosti nevývahy a přesnosti 

uložení hřídele v sériové výrobě, se zaměřením na nalezení vhodného kompromisu 

mezi výrobní přesností součástí a jejich cenou. 

Druhá část práce se týká přípravy a provedení experimentálního ověření 

výpočetního modelu měřením na reálném vozidle. Vzhledem k tomu, že měřením 

bylo zjištěno, že hřídel ve vozidle vykazuje v měřeném místě průhyb již v klidovém 

stavu, bylo nutné provést úpravu geometrie ve výpočetním modelu, aby bylo možno 

provést verifikaci výpočetního přístupu. Po úpravě geometrie výpočetního modelu, 
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bylo dosaženo velmi dobré shody výpočtu s realitou. Je tedy možné tento přístup 

užívat pro predikci chování součásti již v rané konstrukční fázi bez nutnosti ověřovat 

její chování fyzickým testováním na prototypu. Jako podnět pro další postup je 

možné do modelu zapracovat další vlivy, které v této fázi nebyly uvažovány, jako 

vymezení vůle drážkování ve kterém je hřídel uložen a rozšířit model o pružné 

těleso centrální nosné roury. 

V návaznosti na výpočtové dynamické modely bylo realizováno měření vnějšího 

hluku vozidla, a následně proveden frekvenční rozbor ve vztahu ke komponentám 

hnacího ústrojí. Byla provedena měření hluku průjezdu vozidla dle požadavků 

daných legislativní normou, za účelem porovnání metodiky dříve používané a 

metodiky vstupující v platnost 1. 7. 2016. Pro lokalizaci dílčích zdrojů vnějšího 

hluku bylo vozidlo osazeno snímači zrychlení a provedeno porovnání frekvenčního 

spektra signálu získaného pomocí mikrofonu instalovaného na vozidle a 

frekvenčních spekter snímačů zrychlení umístěných na vybraných komponentech 

hnacího ústrojí a centrální nosné roury, kde byly jasně identifikovány harmonické 

frekvence kontaktu ozubení sestupného převodu. Jako další fázi by bylo vhodné 

provést kompletní frekvenční rozbor vozidla, což vzhledem k tomu, že nebyly 

známy parametry dalších komponent (motor a hlavní převodovka) a zmíněné 

komponenty nebyly k dispozici pro demontáž, reverzní stanovení potřebných 

parametrů nebylo možné. Po stanovení potřebných parametrů by bylo vhodné 

provést měření, kde jsou data měřená ve vozidle plně synchronní se signálem 

mikrofonu a umožní tak frekvenční rozbor spektra hluku měřeného vně vozidla v 

součinnosti s daty měřenými ve vozidle. Bude tak možné stanovit výkonové 

příspěvky jednotlivých zdrojů hluku v průběhu celého měřeného úseku. 
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 1999-2007 Gymnázium Polička, osmileté Gymnázium 
 

Vědeckovýzkumná činnost a účast na projektech: 

 2014-2016 Výzkum progresivních metod řešení dynamiky hnacích traktů, 

projekt specifického výzkumu FSI-S-14-2334 

 2013-2016 Centrum kompetence automobilového průmyslu  

Josefa Božka –WP07 
Pedagogická činnost v rámci DS: 

 Příslušenství motorových vozidel (QPV) 

 Vozidlové motory (QVO) 

 Vedení bakalářských prací 
 

Pracovní zkušenosti 

 2012-2016 VUT Brno – výzkumný pracovník 

 2011-2012 Honeywell – konstruktér v testovací laboratoři 
Další dovednosti 

 Jazykové znalosti 

o Angličtina – pokročilý 

o Francouzština – začátečník 

o Čeština – rodilý mluvčí 

 Počítačové znalosti a dovednosti 

o MS Office 

o PTC Creo, Catia V5 

o MSC Adams, ANSYS 

o řidičský průkaz – A, B 
 


